
Součástí projektu „Geovědy” vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby 
výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu 
přihlásily. Situace ve „výbavě” školních kabinetů přírodopisného charakteru, co se 
týče hornin, minerálů či fosílií, je, mírně řečeno, málo uspokojivá. To byl také důvod, 
proč se autoři projektu „Geovědy” rozhodli vybavit školní kabinety sadou 
reprezentativních vzorků hornin a minerálů (základní a střední školy), a také fosílií 
(střední školy).

Jako první je základním a středním školám poskytnuta kazeta s dvaceti pěti 
horninami. První soubor sestává ze šesti leštěných formátů 9 x 12 x 2 cm, na kterých 
je názorně vidět prostorové uspořádání minerálních či horninových komponent, 
které danou horninu tvoří. Ukázky jsou většinou ze zahraničí.

Následuje soubor šesti horninových ukázek hlubinných a povrchových vyvřelin, 
dále sedm horninových vzorků sedimentů a nakonec šest horninových vzorků 
metamorfovaných hornin. Na rozdíl od leštěných formátů reprezentují vyvřeliny, 
sedimenty a metamorfované horniny význačné typy, které se nacházejí na území 
České republiky.  Jsou zařazeny i horniny, o kterých se běžně neučí a které se běžně 
nevyskytují. Vždy však horniny skrývají příběh o tom, jaké procesy je utvářely.

Každá kazeta je opatřena na vnitřní straně víka samolepkou s názvy hornin. Na 
internetových stránkách je pro každou horninu sestaven samostatný list s fotografií,  
ke které je přiřazen krátký komentář o minerálním složení, o původu horniny            
a o sběru. Pod komentářem, v přiložené tabulce, jsou ke každé hornině uvedeny 
obecné charakteristiky s důrazem na minerální složení, stavbu, výskyt a použití.

HORNINY



Typická ukázka žuly. Dominují velké růžové vyrostlice draselného živce 
(ortoklasu). Bílé vyrostlice jsou  plagioklas, šedá zrna jsou křemenná. Černý minerál 
tvoří biotit. Leštěný vzorek pochází z Itálie, kde se těží i v současné době. Žula          
s téměř totožnou stavbou a barevným vzhledem je těžena v okolí Liberce pod 
názvem liberecká žula.

Název: ŽULA (GRANIT) 
Geneze: vyvřelina 
Typ: hlubinná 
Minerální složení: křemen, živec, muskovit,  

biotit, amfibol, turmalín 
Stavba: všesměrná, někdy s vyrostlicemi 

živců 
Výskyt v Pardub. kraji: Skuteč, Žumberk, Chvaletice 
Výskyt v ČR: Liberec, Jesenice, Lipnice n. S., Žulová 
Použití: dlažební kostky, štěrk, drť,  

obklady, sochařství 
 

ŽULA - LIBERECKÝ TYP



Typická ukázka ortoruly. Ortorula je přeměněná hornina, která vznikla za velkého 
tlaku a velké teploty z vyvřelých hornin. Obsahuje křemen, živec (světlé polohy)      
a slídy (tmavá matrix). Převaha biotitu (tmavé slídy), který je mírně chloritizován, 
určuje i tmavou šedozelenou barvu leštěného vzorku. Intenzita metamorfních 
procesů je zdůrazněna detailním provrásněním. Leštěný vzorek pochází z Brazílie, 
kde se těží i v současné době.

ORTORULA

Název: ORTORULA 
Geneze: hornina přeměněná (původně vyvřelá) 
Typ: regionálně metamorfovaná 

(střední až vysoká teplota, střední tlak) 
Minerální složení: křemen, živec, slídy, amfibol,  

granát 
Stavba: drobně až hrubě zrnitá, páskovaná 
Výskyt v Pardub. kraji: Seč, Běstvina, Rychnov 
Výskyt v ČR: Křoví u Velké Bíteše, Jezeří,  

Netolice, Kouřim, Chotěboř - údolí Doubravy 
Použití: kamenivo, drť 
 



Typická ukázka serpentinitu – hadce. Hadec vzniká přeměnou plášťových hornin – 
peridotitů a pyroxenitů. K charakteristickým minerálům serpentinitu patří granát – 
pyrop. Ukázka pochází z Brazílie, kde se těží i v současnosti. Skvrnitost v textuře 
horniny kopíruje strukturu hadí kůže – odtud mezinárodní označení serpentinit         
a český název hadec. Hadce mají barvy od světle zelených po tmavě hnědé.

HADEC

Název: HADEC (SERPENTINIT) 
Geneze: hornina přeměněná (původně vyvřelina) 
Typ: regionálně metamorfovaná 

(nízká teplota, nízký tlak) 
Minerální složení: pyroxen, olivín, chrysotil, granát 
Stavba: velmi jemnozrnná, skvrnitá 
Výskyt v Pardub. kraji: Nehodovka 
Výskyt v ČR: Borek u Chotěboře, Mohelno, Věžná, Křemže 
Použití: dekorační kámen, kamenivo 
 



Typická ukázka úlomkovitého – klastického sedimentu, který je tvořen různě 
velikými valouny odlišných hornin – hovoříme o polymiktním sedimentu. Leštěná 
ukázka pochází z Brazílie, kde slepence tohoto typu se těží i v současnosti. Mocnosti 
slepenců mnohdy dosahují i několik kilometrů. Ve velkých hloubkách dochází         
k deformaci valounů, která je doprovázena místy i jejich rozpouštěním.

SLEPENEC

Název: SLEPENEC 
Geneze: sediment 
Typ: úlomkovitý, zpevněný 
Minerální složení: (úlomky hornin a nerostů) 
Stavba: zaoblené úlomky větší než 2 mm 
Výskyt v Pardub. kraji: Litošice, Rabštejnská Lhota, Bítovany 
Výskyt v ČR: Kaňk u Kutné Hory, Kokořín, 

Moravský Krumlov 
Použití: drcené kamenivo 
 



Typická ukázka organogenního vápence. Tento je tvořen úlomky živočišných 
schránek – hlavonožců, které byly kumulovány ve velké ploše a ve velké mocnosti. 
Ukázka pochází z vrstev silurského stáří. Tyto vápence jsou v současné době těženy 
v Maroku. Obdobný sediment byl v Československu těžen před druhou světovou 
válkou v okolí Prahy, po rozřezání a vyleštění byl používán jako dekorační kámen na 
mnoha stavbách.

ORGANOGENNÍ VÁPENEC

Název: VÁPENEC 
Geneze: sediment 
Typ: chemogenní, organogenní, zpevněný 
Minerální složení: kalcit, aragonit, jílové minerály 
Stavba: celistvá, zrnitá, časté schránky organismů 
Výskyt v Pardub. kraji: Prachovice, Vápenný Podol 
Výskyt v ČR: Beroun, Tmaň, Lochkov, Hranice,  

Štramberk, Sušice 
Použití: stavební kámen, drtě, štěrky,  

vápno, cement 

 



Typická ukázka travertinu – chemogenního sedimentu, který vznikl vysrážením 
uhličitanu vápenatého z vápníkem přesycených podzemních, často minerálních vod. 
Leštěná ukázka pochází z Íránu, kde se těží i v současné době. Výskyty travertinu     
v České republice jsou poměrně vzácné, mnohem hojnější výskyt je na Slovensku, 
kde se travertin průmyslově těží. Travertin je často používán jako dekorační kámen.

TRAVERTIN

Název: TRAVERTIN 
Geneze: sediment 
Typ: chemogenní, organogenní, zpevněný 
Minerální složení: kalcit 
Stavba: porézní, zrnitý, často jako povlak 
Výskyt v Pardub. kraji: Podskála 
Výskyt v ČR: Karlovy Vary, Svatý Jan pod Skalou, 

Tučín u Přerova 
Použití: dekorační kámen 
 



Typická ukázka granodioritu – hlubinné vyvřeliny. Přednostní orientace minerálů    
v granodioritu působí ortogonální odlučnost, která je využívána při výrobě 
dlažebních kostek. Tato ukázka z roku 2012 pochází z lomu Ctětínek v Železných 
horách a je typickým představitelem hlubinných vyvřelin v nasavrckém plutonu.

GRANODIORIT

Název: GRANODIORIT 
Geneze: vyvřelina 
Typ: hlubinná 
Minerální složení: křemen, živec, amfibol, 

biotit, muskovit 
Stavba: všesměrná, smouhovitá,  

skvrnitá 
Výskyt v Pardub. kraji: Hlinsko, Prosetín, Srní, Mrákotín 
Výskyt v ČR: Požáry, Kozárovice, Teletín, 

Blatná, Březnice, Litice 
Použití: dlažební kostky, štěrk, drť, 

obklady, sochařství 
 



Typická ukázka bazické hlubinné vyvřeliny – gabra. Gabro se vyznačuje tmavými 
odstíny zelených a šedých barev, které jsou dány převahou mafických minerálů jako 
pyroxen a amfibol. Často se vyskytují i rudní minerály pyrit či pyrhotin. Gabra často 
valounovitě zvětrávají – ukázka gabra (2012) pochází z rozpojených balvanů           
a valounů z potoka Žejbro u Vrbatova Kostelce v Železných horách. Primární výskyt 
gaber je vázán na okraj nasavrckého plutonu.

GABRO

Název: GABRO 
Geneze: vyvřelina 
Typ: hlubinná 
Minerální složení: živec, augit, amfibol, olivín 
Stavba: všesměrná, hrubozrnná 
Výskyt v Pardub. kraji: Vrbatův Kostelec, Švihov,  

České Lhotice 
Výskyt v ČR: Pecerady, Staré Ransko, Poběžovice,  

Kdyně, Špičák v Orlických horách 
Použití: dlažební kostky, štěrk, drť, 

obklady, sochařství 
 



Typická ukázka pegmatitu, který pochází z lokality Rožná – Hradisko. Zde se           
v minulosti těžil pegmatit kvůli výskytům minerálů s obsahem lithia (lithná slída 
lepidolit). Pegmatit se vždy vyznačuje výskytem minerálů, jejichž velikost je vyšší 
než 2 mm. Zařazený vzorek pegmatitu se skládá z růžových zrn draselného živce, 
velkých světle šedých agregátů křemene, bílého lesklého muskovitu a zelených 
minerálů – slídy lepidolitu a turmalínu verdelitu. Vzorek byl odebrán v roce 2012.

PEGMATIT

Název: PEGMATIT 
Geneze: vyvřelina 
Typ: žilná 
Minerální složení: křemen, živec, muskovit, 

biotit, amfibol, turmalín 
Stavba: hrubozrnná, s častými vyrostlicemi 
Výskyt v Pardub. kraji: Bojanov, Prosetín 
Výskyt v ČR: Dolní Bory, Rožná, Meclov, 

Poběžovice, Písek 
Použití: zdroj živců, slíd, vzácných prvků 

 



Typická ukázka výlevné horniny ryolitu, který tvoří výlevný analog hlubinné 
vyvřeliny granitu. Vyznačuje se růžovým odstínem a výskytem automorfně 
omezených vyrostlic křemene (tmavě šedá lesklá zrna). Bílé lišty jsou tvořeny 
navětralým draselným živcem. Oba minerály „plavou“ v základní hmotě, která je 
tvořena submikroskopickým křemenem, živcem a slídou a místy i vulkanickým 
sklem. Ukázka pochází od Rovenska pod Troskami a je karbonského stáří. Vzorek 
byl odebrán v roce 2012.

RYOLIT

Název: RYOLIT (PORFYR) 
Geneze: vyvřelina 
Typ: výlevná 
Minerální složení: křemen, živec, biotit, 

muskovit, augit, amfibol 
Stavba: masivní až pórovitá, s vyrostlicemi 
Výskyt v Pardub. kraji: Sovolusky, Turkovice 
Výskyt v ČR: Teplice, Hynčice u Meziměstí, 

Hejtmánkovice, Tatobity 
Použití: izolační materiál, drť, štěrk 

 



Typická ukázka andezitu – výlevné horniny odpovídající složením hlubinné 
vyvřelině dioritu. Má různé barvy od světle šedé po odstíny zelené, hnědé až téměř 
černé. Struktura je téměř vždy porfyrická. Na zařazené ukázce jsou patrné vyrostlice 
světlého plagioklasu a lištovitých černých pyroxenů. Základní hmota obsahuje 
druhou generaci týchž minerálů, často i skla. Ukázka pochází z lokality Bučník        
u Komni, je terciérního stáří a byla odebrána v roce 2012.

ANDEZIT

Název: ANDEZIT 
Geneze: vyvřelina 
Typ: výlevná 
Minerální složení: živec, amfibol, biotit, pyroxen 
Stavba: celistvý, s vyrostlicemi, pórovitý 
Výskyt v Pardub. kraji: Sovolusky, Litošice 
Výskyt v ČR: Křivoklátsko, Bánov u Luhačovic, 

Bučník u Komni 
Použití: dlažba, štěrk, drť 
 



Typická ukázka melafyru – variety mandlovce, tedy jemnozrnné až středně zrnité 
horniny karbonského stáří, která svým složením odpovídá čedičům či tholeyitům. 
Texturu mají melafyry buď masivní, či – jako v našem případě – mandlovcovitou. 
„Mandle“ tvoří sekundární minerály (křemen, chalcedon, chlorit, mordenit, zeolity), 
které vyplnily dutiny po plynné fázi. Ukázka pochází z lomu Bezděčín u Frýdštejna  
a byla odebrána v roce 2012.

MELAFYR - MANDLOVEC

Název: MELAFYR 
Geneze: vyvřelina 
Typ: výlevná 
Minerální složení: živec, augit, olivín, 
Stavba: mandlovcovitá, bublinatá 
Výskyt v Pardub. kraji: - 
Výskyt v ČR: Kozákov, Doubravice, 

Broumov  
Použití: štěrk, drť, zdroj polodrahokamů 
 



Typická ukázka klastických sedimentů – jemnozrnného pískovce. Vzorek pochází   
z lokality Kocbeře (2012), kde je pískovec dlouhodobě těžen pro kamenické             
a dekorační účely, mj. jsou v současné době pískovce z tohoto lomu používány pro 
rekonstrukci Karlova mostu. Na kostce pískovce je možné spatřit skrytě vrstevnatou 
stavbu, jež je dána akumulacemi drobných zrníček zeleného minerálu glaukonitu, 
který je indikátorem mořského prostředí. Tento pískovec je druhohorního – 
křídového stáří a tvoří bazální sedimenty české křídové pánve (cenoman – perucko-    
-korycanské souvrství).

PÍSKOVEC

Název: PÍSKOVEC 
Geneze: sediment 
Typ: úlomkovitý, zpevněný 
Minerální složení: křemen, slídy, úlomky hornin 
Stavba: úlomky o velikosti 0,063 mm – 2 mm 
Výskyt v Pardub. kraji: Toulovcovy Maštale, Zderaz, Škrovád 
Výskyt v ČR: Prachovské skály, Adršpach, Božanov, 

Hořice, Nehvizdy, Provodín 
Použití: stavební, dekorační, sochařský kámen,  

slévárenství, sklářství 

 



Typická ukázka klastického jemnozrnného sedimentu – vápnitého prachovce, který 
se pro svoji typickou odlučnost spojenou s puklinatým postižením nazývá opuka. 
Tato ukázka z roku 2012 pochází z lomu Přibylov u Skutče, kde se těží jako 
dekorační a památkářský kámen. Sediment je typický monotónním vývojem            
a kompaktní stavbou a dále masivní vrstevnatostí. Minerální složení je dáno 
převahou křemenných a vápnitých klastů, nezanedbatelné je i zastoupení úlomků 
spongií a foraminifer. Sediment je také často bohatě bioturbován.

OPUKA

Název: OPUKA 
Geneze: sediment 
Typ: úlomkovitý, zpevněný 
Minerální složení: jílové minerály, kalcit, křemen, 
Stavba: celistvá, s výraznou puklinatostí 
Výskyt v Pardub. kraji: Přibylov, Benátky u Litomyšle,  

Střemošická stráň, Chrudim 
Výskyt v ČR: Přední Kopanina, Vehlovice, Bílá Hora 
Použití: stavební a dekorační kámen 
 



Typická ukázka jílovce z lokality Brník – Kamenná Panna u Vyšehořovic (2012). 
Tyto jílovce budují bazální sedimenty cenomanského stáří české křídové pánve (ve 
sladkovodním vývoji). Sediment je tvořen z více než 50 % jílem (ve smyslu 
zrnitostní frakce) a obsahuje jako podstatnou složku jílové minerály. Jsou 
nezpevnělé a většinou plastické. Místy obsahují i organické hmoty. Z uvedené 
lokality pocházejí vzorky se zachovalou tzv. kořenovou půdou (vertikální kořenové 
systémy) o různé struktuře a velikosti. Tvoří důležitou surovinu pro cihlářský           
a keramický průmysl a pro výrobu žáruvzdorných hmot.

JÍLOVEC

Název: JÍLOVEC 
Geneze: sediment 
Typ: úlomkovitý, zpevněný 
Minerální složení: jílové minerály (kaolinit, illit) 
Stavba: úlomky o velikosti menší než 0,063 mm 
Výskyt v Pardub. kraji: Hřebeč, Březina u Moravské Třebové 
Výskyt v ČR: Krásný Dvůr, Vyšehořovice, Vlkaň, Čáslav 
Použití: žáruvzdorný materiál, keramika, cement 
 



Typická ukázka břidlice s fosiliemi. Obvykle jsou předmětem zájmu paleontologů 
dokonalé ukázky fosilií, avšak v zařazeném vzorku byla dána přednost ukázce, kde 
jsou fosilie úlomkovitého charakteru. Vzorek pochází z lokality Skryje – Buchava, 
kde se v prachovcích, druhotně postižených břidličnatostí, zachovala fauna 
kambrického stáří. Výskyt fosilií je indikován rezavě hnědou barvou, způsobenou 
jejich limonitizací. Vzorek byl odebrán v roce 2012.

BŘIDLICE S FOSÍLIEMI



Ukázka vrtného jádra s uhlím byla zařazena do kolekce hornin z několika důvodů: 
vrtné jádro dokumentuje způsob získávání informací o vývoji a složení sedimentů,   
a dále o geometrii výskytů uhlonosných vrstev. Ukázka z roku 2012 pochází             
z těžebního pole dolu Paskov na Ostravsku. Uhelný detrit sestává z černého uhlí       
a zuhelnatělých rostlin karbonského stáří. 

UHLÍ VE VRTNÉM JÁDRU

Název: ČERNÉ UHLÍ 
Geneze: sediment 
Typ: organogenní, zpevněný 
Minerální složení: uhlík (příměsi) 
Stavba: celistvá, páskovaná 
Výskyt v Pardub. kraji: Doly u Luže 
Výskyt v ČR: Karviná, Kladno, Rakovník, 

Žacléř, Rtyně 
Použití: zdroj energie, chemický průmysl 
 



Dva vzorky hornin jsou typickými ukázkami organogenních – bioklastických 
vápenců. Prvá ukázka – šedý vápenec s masivním výskytem ramenonožců rodu 
Atrypa (Lissatrypa Linguata) – pochází z lomu Kosov u Berouna a je silurského 
stáří. Masivní akumulace dokonale zachovalých schránek ramenonožců jsou 
unikátní ukázkou vápence tvořeného organismy. Druhá ukázka – bílý až světle šedý 
vápenec – se vyznačuje méně zřetelným, avšak o to masivnějším zastoupením 
úlomků schránek různých organismů (trilobiti, ramenonožci, mlži, plži, lilijice aj.), 
které budovaly útes devonského stáří v blízkosti Koněprus, v okolí kóty Homolák. 
Oba vzorky pocházejí z roku 2012.

BIOKLASTICKÝ VÁPENEC

Název: VÁPENEC 
Geneze: sediment 
Typ: chemogenní, organogenní, zpevněný 
Minerální složení: kalcit, aragonit, jílové minerály 
Stavba: celistvá, zrnitá, časté schránky organismů 
Výskyt v Pardub. kraji: Prachovice, Vápenný Podol 
Výskyt v ČR: Beroun, Tmaň, Lochkov, Hranice,  

Štramberk, Sušice 
Použití: stavební kámen, drtě, štěrky,  

vápno, cement 

 



Typická ukázka fylitu. Fylit je jemnozrnná tence břidličnatá často svraštělá hornina 
nízkého stupně regionální metamorfózy. Skládá se převážně z křemene, chloritu      
a sericitu a obvykle vzniká přeměnou jílovitých hornin. Tato ukázka z roku 2012 
pochází z lokality Červený dům u Jirkova (u Železného Brodu) a je zařazována         
k chloriticko-sericitickým fylitům. Vyznačuje se hedvábným leskem a tence 
deskovitou odlučností – pro tuto vlastnost je těžena jako tzv. pokrývačská břidlice. 

FYLIT

Název: FYLIT 
Geneze: hornina přeměněná 
Typ: regionálně metamorfovaná 

(nízká teplota, nízký až střední tlak) 
Minerální složení: křemen, živec, slídy, kalcit, grafit 
Stavba: jemně zrnitá, břidličnatá 
Výskyt v Pardub. kraji: Prachovice 
Výskyt v ČR: Železný Brod, Nové Město nad Metují, 

Manětín, Rabštejn nad Střelou 
Použití: střešní krytina, dekorační kámen, drť 

 



Typická ukázka mramoru – metamorfované karbonátové horniny, která se podle 
převažujícího minerálu nazývá také krystalický vápenec či krystalický dolomit. 
Tento vzorek z roku 2012 pochází z lokality Prachovice v Železných horách. 
Krystalické vápence devonského stáří budují jádro sedimentární výplně 
vápenopodolské synklinály, ve které se vyskytují slabě metamorfované sedimenty    
i ordovického a silurského stáří. V těchto světlých krystalických vápencích se pro 
vysoký stupeň rekrystalizace kalcitu nenacházejí prakticky žádné fosilie. Pro 
vápence je typická smouhovitost až obláčkovitost, která byla dříve využívána          
k výrobě soch, oltářů a náhrobních kamenů.

MRAMOR

Název: MRAMOR 
Geneze: hornina přeměněná 
Typ: regionální i kontaktní metamorfóza  

(původně sediment) 
Minerální složení: kalcit 
Stavba: celistvá, krystalická, hlíznatá, skvrnitá 
Výskyt v Pardub. kraji: Vápenný Podol 
Výskyt v ČR: Horažďovice, Chýnov, Supíkovice,  

Ledeč nad Sázavou, Dolní Lipová 
Použití: dekorační kámen, sochařství,  

 



Typická ukázka granátického svoru z lokality Petrov nad Desnou a byla odebrána     
v roce 2012. Svor je krystalická břidlice, která vznikla regionální metamorfózou 
střední intenzity, a to z jílovitých sedimentů, nebo zpětnou metamorfózou 
rozmanitých rul. Skládá se z křemene a slídy – nejčastěji muskovitu, ve formě 
porfyroblastů se vyskytuje granát, staurolit, kyanit, ale i turmalín. Ve svorech na 
rozdíl od rul chybí živce.

SVOR

Název: SVOR 
Geneze: hornina přeměněná 
Typ: regionálně metamorfovaná 

(střední teplota, střední tlak) 
Minerální složení: křemen, slídy, živec, granát 
Stavba: drobně až hrubě zrnitá, šupinatá  
Výskyt v Pardub. kraji: Svojanov 
Výskyt v ČR: Chýnov, Sněžka, Žlutice, 

Červenohorské sedlo, Kaplice 
Použití: kamenivo, drť 

 



Zařazená hornina je typickou ukázkou eklogitu – masivní horniny sestávající ze 
zeleného pyroxenu, omfacitu a granátu, místy i hnědého amfibolu, živce chybí.      

3Ze všech silikátových hornin má nejvyšší objemovou hmotnost, kolem 3,5 g/cm . 
Eklogit se pokládá za vysokotlaký metamorfní produkt bazických vyvřelin,             
v poslední době je považován za vyvřelinu, která vznikla ve svrchním plášti. Tento 
vzorek pochází z lokality Borek u Chotěboře a byl odebrán v roce 2012.

EKLOGIT

Název: EKLOGIT 
Geneze: hornina přeměněná (původně vyvřelina) 
Typ: regionálně metamorfovaná 

(vysoký tlak, střední až vysoká teplota) 
Minerální složení: pyroxen, granát, amfibol 
Stavba: celistvá, páskovaná 
Výskyt v Pardub. kraji: - 
Výskyt v ČR: Borek u Chotěboře, Bečváry, Malešov 

Meluzína v Krušných horách 
Použití: kamenivo 

 



Typická ukázka biotiticko-muskovitické pararuly z lokality Biskupice u Ronova nad 
Doubravou (2012). Za pararuly jsou označovány krystalické břidlice, které vznikly 
silnou (katazonální) metamorfózou z jílovitého sedimentu. Obsahují křemen, živec 
(jak ortoklas, tak i plagioklas) a biotit, pro některé je charakteristická přítomnost 
sillimanitu či granátu. Na rozdíl od ortoruly mají větší podíl mafických minerálů, 
zejména slíd, a výraznější břidličnatost. 

PARARULA

Název: PARARULA 
Geneze: hornina přeměněná (původně sediment) 
Typ: regionálně metamorfovaná  

(střední až vysoká teplota, střední tlak) 
Minerální složení: křemen, živec, slídy, amfibol,  

granát, sillimanit 
Stavba: drobně až hrubě zrnitá, kompaktní 
Výskyt v Pardub. kraji: Stašov, Horní Lhotka, Krouna 
Výskyt v ČR: Rančířov u Jihlavy, Vícenice u Jihlavy,  

Milevsko 
Použití: kamenivo, drť,  
 



Stébelnatá rula představuje světově proslulou rulu z lokality Doubravčany               
u Kouřimi. Jedná se o specifickou texturní odrůdu rul charakterizovanou stébelnatou 
stavbou. Jednotlivá „stébla“ jsou tvořena světlými minerály (živec a křemen), tmavé 
minerály (biotit) je obklopují. Zřejmě se jedná o stébelnatou modifikaci ortorul. 
Vzhledem tato hornina připomíná zkamenělé dřevo. Tento horninový typ je 
„koncovým“ představitelem metamorfovaných hornin.

STÉBELNATÁ RULA

Název: STÉBELNATÁ RULA 
Geneze: hornina přeměněná (původně sediment) 
Typ: regionálně metamorfovaná  

(střední až vysoká teplota, střední tlak) 
Minerální složení: křemen, živec, slídy, amfibol 
Stavba: stébelnatá 
Výskyt v Pardub. kraji: - 
Výskyt v ČR: Doubravčany 
Použití:  
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